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9201 تشرین األول 91  

                                                01-20191019 رقم التحریر:
 لثاإلصدار الثا                                                                                                                                    للنشر الفوري

 

 

 مھمة واحدة ، دول متعددة
 التحالف  على دور قواتإضاءات 

 
قواتنا  م الصلب مع والى جانب ومن خاللزعملیة الع -قوة المھام المشتركة جمیع أنحاء العراق وسوریا، تعمل  في – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا

ھزیمة  لتحقیقركائنا األمنیة لشقدرة الھي مكونات أساسیة لبناء المشورة واإلسناد اإلرشاد وب والتدریإّن لداعش.  الحتمیةھزیمة الالشریكة لضمان 
:التحالف قواتنشاطات أبرز إضاءات على أدناه تقرار اإلقلیمي. سفلول داعش وخلق اإل  

 
 في تدریب الجنود العراقیین یتعاونون نیوزیلندیونالرالیون وستُ األفرنسیون والبون درّ مُ ال •
 متركیلو 22 رة الـیفي مسقوات التحالف جمع تالطواريء الدنماركیة  قوة •
  فةختلمھام م ضمن افي العراق على الرغم من إنتشارھم لتقیانیَ  األسترالیةفي قوات الدفاع  انرالیّ أستُ  شقیقان •
 قتال ضد داعشھمة المُ ضمن ملم  74 ھاونائف بتدریب القوات العراقیة على قذ یقومون اإلسبانالجنود  •
ً سباقیستضیفون  ونالفرنسی •  التحالفدول في  أربع بمشاركة اً شاقا

__________________________________________________________________________________________ 
 

ملم 4على بنادق  ألول مرة إلجراء دورة تدریبیة یجتمعون مونسابیرت المھام قوةتاجي و المھام فریق  
 

إجراء دورة تدریبیة ب، قوة المھام مونسابیرتمدربین فرنسیین من مشاركة بو،  9 مھام تاجيدربون أسترالیون ونیوزیلندیون مع مجموعة القام م
 .2019 تشرین األول 8الجیش العراقي في السادسة في فرقة التابع الى ال 22لواء الى ال ملم 4 بنادق على

 
ً م نھجیتدریب وتقدھذه الفرصة ألغراض ال ، حیث تم إنتھازتحالفالمرة األولى التي تتعاون فیھا ھذه الدول الثالث في ال إنّھا ً مشترك ا مھمة تقدیم ل ا

المھارات الحیویة وأفضل على من القوات الخاصة العراقیة منتسب  30 دریب. تم تعملیة العزم الصلب -دعم في قوة المھام المشتركة المشورة وال
 القتال ضد داعش.ھمة مُ لتعزیز ملم  4في إستخدام بنادق نوع الممارسات 

 
 ) الى عملیات شمال صور تابعة ة) (الشؤون العام دائرة  – الفرنسیةعملیات شمال المصدر(
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 الطوارئ الدنماركیة مسیرةأعضاء التحالف یشاركون في 
 

 .2019 تشرین األول 13 فيدنماركیة في قاعدة األسد الجویة الطوارئ الشاركت قوات التحالف من عدة دول منتشرة في العراق في مسیرة 
 

الجیش إستضاف . كم 22 ة الـالمتحالفة مع الدنمارك للمشاركة في مسیر لقواتادعوة لغرض  أُقیم جتماعيریاضي وإحدث ھي المسیرة  إنّ 
لیاقة البدنیة للجنود ومنذ ذلك الحین لختبار بمثابة إالحدث  كانلقد . 1972الدنماركي أول مسیرة طوارئ دنماركیة أثناء نشره في قبرص في عام 

  مجزي للقوات المنتشرة. لكنھ وعلى الرغم من صعوبتھجماھیریة مشاركة بجتماعي إحدث بتطویره الى  الطوارئ الدنماركیةقامت 
 
 الجندي زكاري مایرز). –لجیش األمریكي الى ا(صور تابعة  –عملیة العزم الصلب)  –في قوة المھام المشتركة  المصدر: دائرة الشؤون العامة(

)march-contingency-danish-base-air-asad-https://www.dvidshub.net/image/5835164/al  
  

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 في العراق یانلتقاألسترالیة یَ في قوات الدفاع  انأسترالیّ  شقیقان

 
 شمال بغداد. كم 20في مجمع التاجي العسكري ، على بعد  اً في قوة الدفاع األسترالیة مؤخر شقیقان یخدمان إجتمع

 
، ات الشمالیة، من منطقة البحیرالقوات الجویة الملكیة األسترالیةفي ن یبن كو الرائدوسترالي الجیش األفي ن یسكوت كو لرقیبا الشقیقان إلتقى

ً وتم نشرھما الحق،  2018بعضھما البعض في عشیة عید المیالد بآخر مرة كوینزالند،   منفصلة. مھماتفي العراق في  ا
 

 تم نشروقوات األمن العراقیة.  فيالتحالف الدولي  كاءدرات شركجزء من مھمة بناء قُ   9 تاجي كمدرب مع فریق المھام سكوت الرقیب تم نشر
ظم تدریب تحت قیادة عملیة الصمود التي تقودھا في بغداد كضابط نُ  اإلتحادلمتقدمة مھمة الناتو في العراق في قاعدة العملیات ا في بن الرائد

 الوالیات المتحدة.
 

 نا نقوم بأدوار مختلفة في مواقع منفصلة لدعم نفس المھمة"."من الجید أن نعرف أنّ  سكوت كوینقال الرقیب 
 
 ).تمارا كامینغز جنديال –(صور تابعة الى الجیش األمریكي  –) م تاجيفي قوة المھا الشؤون العامةالمصدر: دائرة (

)iraq-reunite-https://news.defence.gov.au/people/brothers 
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 بالذخیرة الحیةعلى مدافع الھاون  العراقیةاألمن  قوات یُدّربونجنود إسبان 

 
 9عراق في الفي  ةالحیة في مجمع بسمایبالذخیرة ذائف الھاون إطالق ق على تقنیاتبتدریب جنود عراقیین  ةبسمای قوة المھام فيقام جنود إسبان 

 .2019 تشرین األول 
 

، وھو سالح دعم رئیسي لقوات األمن العراقیة في القتال ضد  74م  تشغیل الھاون الخفیفطریقة الھدف الصحیح وتصویب ز التدریب على ركّ 
 راءات السالمة المناسبة في جمیع جوانب تدریب الجنود العراقیین.داعش في جمیع أنحاء العراق. كما حرص الجنود اإلسبان على التأكید على إج

 
ابعة صور تتم التحفظ على جزء من الصورة ألسباب أمنیة / ( –عملیة العزم الصلب)  –في قوة المھام المشتركة  المصدر: دائرة الشؤون العامة( 

 الجندي براندن بیست) –الى الجیش األمریكي 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
تستضیف سباقاً شاقاً في بغداد الفرنسیة مونسابیرت المھام قوة  

 
  العراق لدول متعددة في التحالف.  –سباقاً شاقاً في بغداد  إستضافت قوة المھام الفرنسیة مونسابیرت

 
ً م 120مجموعھ شارك ما  ً فریق 21في  تسابقا ً متنافس ا  كم یتجاوز خاللھا المتسابق  2.5یتضمن السباق الجري لمسافة من أربعة بلدان مختلفة.  ا

 ق الجدران وحمل األكیاس الرملیة.سلسلة من العقبات على طول الطریق بما في ذلك الزحف تحت األسالك الشائكة وتسلّ 
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ً مع من الدول للعملأتاح الحدث الفرصة للعدید   للتغلب على العقبات والتحرك نحو نفس الھدف. ا
 

 )الشؤون العامة) ( صور تابعة الى عملیات شمال  دائرة  -عملیات شمال الفرنسیة (المصدر
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